
กลาก 

 
      โฉนดที่ดิน 

                 หรือที่ชาวบาน เรียกกันสั้นๆ วา “ครุฑแดง” 
 
                                                    โฉนดที่ดิน หมายถึง หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมที่ดินได 
                                              กําหนดแบบโฉนดที่ดินไวรวม ๖ แบบ คือ 
  
       ๑. แบบโฉนดที่ดิน น.ส.๔ ก. เปนแบบโฉนดที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๙๗)  
 ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งตอมาถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

 
  ๒. แบบโฉนดที่ดิน น.ส.๔ ข. เปนแบบโฉนดที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออก 
 ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งตอมาถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

 
  ๓. แบบโฉนดที่ดิน น.ส.๔ ค. เปนแบบโฉนดที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออก 
 ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งตอมาถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

 
   ๔. แบบโฉนดที่ดิน น.ส.๔ เปนแบบโฉนดที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออก 
 ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งตอมาถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

 
   ๕. แบบโฉนดที่ดิน น.ส.๔ ง. เปนแบบโฉนดที่ดินที่ออกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๑๔)  
 ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งตอมาถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

 
๖. แบบโฉนดที่ดิน แบบ น.ส.๔ จ. เปนแบบโฉนดที่ดินที่ออกครั้งแรกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔  

 (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗  และถึงแมวา 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔(พ.ศ.๒๕๒๙)ฯ ตอมาจะไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)  
 ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แลวก็ตาม แตกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ ๔๓(พ.ศ.๒๕๓๗)ฯ ซึ่งใชบังคับอยู ในปจจุบันยังคงใชโฉนดที่ดินตามแบบ น.ส.๔ จ.อยู 
 

 

กลุมพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน



กลาก 

 
   

    หนังสือรับรองการทําประโยชน 
                                   น.ส.๓ ก. หรือที่ชาวบาน เรียกกันสั้นๆ วา “ครุฑเขียว” 

                                           น.ส.๓ และ น.ส.๓ ข. หรือที่ชาวบาน เรียกกันสัน้ๆ วา “ครุฑดํา” 
 

                                               ปจจุบันหนังสือรับรองการทําประโยชน มี ๓ แบบ ไดแก 
              ๑. น.ส. ๓ ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ ซ่ึงรัฐมนตรียัง 
         ไมมีประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต  นายอําเภอ   
            หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
   ๒. น.ส. ๓ ก. ออกในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ 
   ๓. น.ส. ๓ ข. ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ ซ่ึงรัฐมนตรีไดประกาศยกเลิกอํานาจ 
 หนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต  นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปน 
   หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
  ความแตกตางระหวาง น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.คือ 
   น.ส.๓ ก. ออกในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไมตองประกาศ 

  น.ส.๓ ข. ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ ซ่ึงรัฐมนตรีไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ 
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต  นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตองประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน 

  

 ความเหมือนกันของโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน 
   ๑.เปนเอกสารสิทธิในที่ดินทีอ่อกใหโดยพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 

  ๒. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองในที่ดิน ซ่ึงโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามนัยมาตรา ๔ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
 

 ความแตกตางกันของโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน 
  ๑.โฉนดที่ดินเปนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สวนหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนหนังสือ
แสดงสิทธิครอบครองที่ดิน 
  ๒. ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแลว หากถูกแยงการครอบครองตองเขาแยงการครอบครองดวยความสงบ
โดยเปดเผยและโดยเจตนาเปนเจาของทีดิ่นติดตอกันเเปนเวลา ๑๐ ป  จึงจะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ัน  
แตที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนจะมีเพียงสิทธิครอบครอง หากถูกแยงการครอบครองเจาของ
จะตองฟองเรียกคืนภายในหนึ่งปนับแตเวลาทีถู่กแยงการครอบครอง หากมิไดฟองเรียกคืนภายใน
กําหนดเวลาดงักลาวยอมหมดสิทธิฟองเรียกคืน 
  ๓. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับที่ดินที่มีหลักฐานหนังสอืรับรองการทําประโยชน(ยกเวน
หลักฐานทีเ่ปน น.ส.๓ ก.) ตองประกาศการขอจดทะเบียนมีกําหนด ๓๐ วัน แตโฉนดที่ดินไมตองประกาศ 
(เวนแตกฎหมายบังคับใหประกาศ เชน การประกาศกอนการจดทะเบียนโอนมรดก) 

กลุมพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
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          ส.ค. ๑ 

 
  ส.ค.๑ คือ แบบแจงการครอบครองที่ดิน ซ่ึงมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ บัญญัติใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมากอนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใชบังคับ (กอนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
แจงการครอบครองตอนายอําเภอทองที่ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ใชบังคับ (ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) และเนื่องจากปจจุบันมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ ไดกําหนดใหผูซ่ึงได
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยมีหลักฐานการแจง
การครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) และยังมิไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
นําหลักฐาน ส.ค.๑ มายื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
(ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)  และเม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวหากมีผูนําหลักฐาน ส.ค.๑ มาขอ
ออกโฉนดที่ ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงานเจาหนาที่จะออกโฉนดที่ ดินหรือ 
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหไดตอเม่ือศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดวาผูนั้นเปน 
ผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน 
ใชบังคับ 
 
   
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
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ส.ค.๒ 
 
 ส.ค.๒ คือ บัญชีรับแจงการครอบครอง ตามมาตรา ๒๗ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  เม่ือมีการ
ประกาศของผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองที่และวันเริ่มตนของการสํารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงเปนการรับแจงการครอบครองจากผูครอบครองและทําประโยชนใน
ที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ และมิไดแจงการ
ครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  (ไมมี ส.ค.๑) 
แตไดครอบครองและทําประโยชนติดตอกันมาจนถึงวันเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน และเม่ือรับแจงแลว 
เจาพนักงานที่ดินจะออกใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดินมอบใหเจาของที่ดินยึดไวเปนหลักฐาน  
ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนหลักฐานในการออกโฉนดที่ ดินโดยวิธีการเดินสํารวจ ตามมาตรา ๕๘ ทวิ  
วรรคสอง (๒) และมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ได  แตจะนํามาขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
ตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
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ใบจอง 
 
 

 ใบจอง (น.ส. ๒ , น.ส.๒ ก.) คือ หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว เปนหนังสือ
อนุญาตที่ออกใหตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาจับจองครอบครองที่ดินชั่วคราวนั้น 
ตองเริ่มทําประโยชนภายในกําหนด ๖ เดือนนับแตวันที่รับใบจอง และจะตองทําประโยชนในที่ดินใหแลว
เสร็จภายใน ๓ ป โดยตองทําประโยชนใหไดประมาณ ๓ ใน ๔ สวน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิในที่ดินน้ัน 

 
   ๑. น.ส.๒ เปนแบบที่ออกในทองที่ที่ยังไมมีการประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการ 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต  นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
 
   ๒. น.ส.๒ ก. เปนแบบที่ออกในทองที่ที่มีการประกาศยกเลิกอํานาจ หนาที่ในการปฏิบัติการ 

 ตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต  นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่อําเภอ 
 

 
 
 
 
 
 

กลุมพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน



กลาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบไตสวน 
 

   
    ใบไตสวน เปนพยานเอกสารที่แสดงวา ผูมีชื่อในใบไตสวนนําเจาหนาที่ทําการรังวัดเพื่อออก 
โฉนดที่ดินแปลงนั้นๆ แลว ใบไตสวนยังไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตใบไตสวนจะเปน
หลักฐานวาผูที่มีชื่อไดครอบครองในที่ดินแปลงนั้น ใบไตสวนเปนเอกสารที่แสดงวาตนเองมีเจตนา
ยึดถือครอบครองที่ดินนั้น โดยการนําเจาหนาที่ทําการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และเพื่อระบุวาที่ดินมี 
เนื้อที ่ประมาณเทาไร แตละทิศจดที ่ดินขางเคียงแปลงใด และเปนหลักฐานที่แสดงวาเจาของได
ครอบครองตามเขตที่แสดงไวในใบไตสวนแลว ใบไตสวนจึงใชเปนหลักฐานในการขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ตามมาตรา ๗๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ได 
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